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 هـ3418/3419للعام الجامعي   األولللفصل الدراسي 

 مؤشر الانجاز املخرجات املسئول  النشاط الهدف

ألاكادًمي بالىكالت
الاغخماد 

ظام مخكامل للجىدة  و
شاء ه

إو
 

ألاكادًمي
الاغخماد 

وفقا ملػاًير غمادة الجىدة و
 

باحخياحاث جقدًم طلب 

 الىحدة لصػادة زئيض املجلض
 زئيض الىحدة

مقس زابذ 

 جهز للىحدةمو 

الاحخياحاث مخىفسة 

وفقا ملػاًير غمادة 

الجىدة والاغخماد 

 ألاكادًمي

وزشت غمل إلغداد الهيكل 

الخىظيمي للىحدة وفقا ملػاًير 

غمادة الجىدة والاغخماد 

 ألاكادًمي

 زئيض الىحدة

قساز ادازي 

بالهيكل 

ظيمي الخى

 للىحدة

هيكل جىظيمي مػخمد 

 للىحدة

احخماع لدشكيل مجلض 

 الىحدة
 شػادة الىكيل

قساز ادازي 

بدشكيل مجلض 

 الىحدة

 مجلض مػخمد للىحدة

 شػادة الىكيل احخماع لدشكيل لجان الىحدة

قساز ادازي 

بدشكيل لجان 

 الجىدة

 لجان للجىدة مػخمدة

اغداد الالئحت الداخليت 

 للىحدة
 حدةزئيض الى 

الئحت داخليت 

 مػخمدة
 الئحت داخليت مػخمدة

اغداد خطت الىحدة للفصل 

الدزاس ي ألاول للػام الجامعي 

 هـ8341/8341

 خطت مػخمدة للىحدة خطت للىحدة  زئيض الىحدة

شديفاء
ا

 
ث الجىدة 

طلبا
مخ

ألاكادًمي
الاغخماد 

و
 الخخطيط الاشتراجيجي 

لجىت الخخطيط 

 الاشتراجيجي

دليل الخطت 

راجيجيت الاشت

 للىكالت

خطت اشتراجيجيت 

 مػخمدة للىكالت

 الخخطيط الخكخيكي 
لجىت الخخطيط 

 الاشتراجيجي

دليل الخطت 

الخىفيرًت 

 للىكالت

خطت جىفيرًت مػخمدة 

 للىكالت
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الهيكل الخىظيمي والىصف 

 الىظيفي

لجىت الخخطيط 

لجىت -الاشتراجيجي

 الشؤون الادازيت

دليل الهيكل -

 الخىظيمي

ىصف كسوث ال-

 الىظيفي

هيكل جىظيمي مػخمد، 

وكسوث الىصف 

 الىظيفي

الخحدًث املصخمس ملىقؼ   

 الىكالت الالكترووي

لجىت الشؤون 

 الادازيت  

مىقؼ الكترووي 

 محدر
 مىقؼ الكترووي محدر

بىاء قىاغد بياهاث لألزشفت 

 والخىزيق

لجىت الشؤون 

زئيض  -الادازيت  

 الىحدة

 قىاغد بياهاث -

الت ألوشطت الىك

 املخخلفت

 قىاغد بياهاث -

 سجالث مخخلفت -

ث الجىدة
طلبا

شديفاء مخ
ا

-
مػياز

3- 
الخػليم والخػلم

 

الئحت حشكيل اللجان 

 الاشدشازيت للبرامج ومهامها في

 البرامج كافت

 د أحمد هشام
الئحت -

 الدشكيل
 الئحت الدشكيل -

ػت مػاًير حشكيل لجان املساح

 يالخازحيت للبرامج الخػليميت ف

 امػت الجىفح

د محمىد 

 غبدالحافظ
 مػاًير الدشكيل مػاًير الدشكيل

قسازاث اخخياز بسامج املؤشصاث 

الخػليميت ألاخسي بغسض 

 املقازهت املسحػيت

 زئيض الىحدة

قساز اخخياز 

حامػت امللك 

غبدالػزيز 

كمؤشصت 

مسحعي، ومػاًير 

 الاخخياز

قساز اخخياز حامػت 

امللك غبدالػزيز 

كمؤشصت مسحعي، 

 مػاًير الاخخيازو 

آليت جقييم  فاغليت 

اشتراجيجياث الخدزيض املخخلفت 

املصخخدمت، والتي خطط لها 

مً قبل، في جحقيق مخسحاث 

غلى ان الخػلم املخخلفت)

حساء الخػدًالث اآليت  جخظمً 

املىاشبت غلى اشتراجيجياث 

 (الخدزيض

د محمىد -

 غبدالحافظ

وحدة القياس -

 والخقىيم

 آليت للخقىيم مػخمدة آليت للخقىيم 
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جخصيص زابط غلى بىابت 

الجامػت خاص بالخسيجين 

 واخبازهم ووشاطاتهم

لجىت الشؤون -

 إلادازيت

 زئيض الىحدة-

وحدة للخسيجين 

 بالىكالت

وحداث 

للخسيجين 

بالكلياث 

 املخخلفت

قسازاث اوشاء -

 الىحداث

 السوابط املخخلفت-

حامػت  خسيجيخصائص 

 الجىف
 د زياض

خصائص 

 خسيجينال

وزيقت مػخمدة 

 بخصائص الخسيجين

جحدًد مػاًير الخميز في 

 الخدزيض 
 د احمد هشام

 ةمػاًير محدد

لخميز ألاداء في 

 الخدزيض

وزيقت مػخمدة 

ألاداء املخميز في بمػاًير

 الخدزيض

 د احمد هشام جحدًد مػاًير لإلبداع والابخكاز
مػاًير لإلبداع 

 والابخكاز

 وزيقت  مػخمدة بمػاًير 

 إلابداع والابخكاز

آليت قياس هىاجج الخػلم لجميؼ 

زاث البرامج الخػليميت املقس 

 حامػت الجىف ياملقدمت ف

 زئيض الىحدة 

وحدة القياس 

 والخقىيم

مػاًير واضحت 

لخقىيم أداء 

الطالب 

RUBRICS 

مػاًير واضحت لخقىيم 

أداء الطالب 

RUBRICS  في حميؼ

 املقسزاث

جدًدة جقسيس مطابقت البرامج ال

جم بها حػدًالث حىهسيت  ياو الت

 لالطاز الىطني للمؤهالث

 جقسيس باملطابقت جقسيس باملطابقت د زياض

جقسيس جقىيم شامل لجميؼ 

املقترحاث الخاصت باشخحدار 

بسامج حدًدة، أو جلك املخػلقت 

بئحساء حغييراث حىهسيت في 

أو  حال قبولها، بسامج قائمت 

 اللجنة ِقبل من رفضها،

جامعة  في العليا كاديميةألا

، مؼ جىطيح ما اجخر الجوف

 مً إحساءاث جحصيييت.

 جقسيس الخقىيم جقسيس الخقىيم د محمىد
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جقسيس جحليلي غً أوحه الخػاون 

بين الكلياث وألاقصام 

ألاكادًميت في جىفير 

الاشتراجيجياث املؤشصيت 

الػامت للخحصين ) خطت 

 جحصين حىدة الخػليم(

 زئيض الىحدة

ت الخط

الاشتراجيجيت 

 للىكالت

الخطت الاشتراجيجيت 

 للىكالت

الخغرًت الساحػت للطلبت حىل 

كل  خالل جقىيمهم وهخائج أدائهم

 دزاس ي فصل

 د بىدز
 الىخائج

 والالياث

آلياث الخصحيح 

 والخظلم

مدي جىاشب آلياث جقىيم أداء 

 الخػلم الطلبت مؼ أهماط

 املطلىبت

 د محمىد

 آلياث الخقىيم

خػلم أهماط ال

لدي طالب 

 الجامػت

غً جىاشب  جقسيس

آلياث جقىيم أداء 

 الطلبت مؼ أهماط

 املطلىبت الخػلم

اغداد الخقسيس الصىىي للىكالت 

 8341/8341غً غام 

 زئيض الىحدة-

زؤشاء -

لقطاغاث ا

املخخلفت  الخابػت 

 للىكالت

 الخقسيس الخقسيس

اغداد همىذج مىحدة للخقسيس 

اث الػماد الصىىي للكلياث و

 الخابػت للىكالت

لجىت الخخطيط 

 الاشتراجيجي
 الىمىذج املىحد الىمىذج املىحد

قياس زطاء املصخفيدًً غً 

خدماث الىكالت وجحليل هخائجها 

 للػام الجامعي الحالي

د محمىد -

 غبدالحافظ

وحدة القياس  -

 والخقىيم

 الاشدباهاث-

 جحليل الىخائج-

مػدالث زطا 

 املصخفيدًً

 


